
Kahilingan sa Talaan ng Sasakyan/Bangka

MANGYARING BASAHIN ITO BAGO MAGSUMITE NG KAHILINGAN

Ang Mga Talaan at Pagbubunyag ng Unit ay nagbibigay ng mga kopya ng mga kasulukuyang na mga 
dokumento at mga talaan. Hindi kami nagbibigay ng kasalukuyang mga titulo o sertipiko ng pagpaparehistro. 
Hindi rin kami nagsasagawa ng palilisensya o pagpapatitulo ng mga serbisyo.

Isumite ang lahat ng mga kahilingan sa pampublikong talaan ng sasakyan at bangka gamit ang kasulatan na 
ito o sa aming Public Records Portal (https://wadolpublicrecords.nextrequest.com). Hindi kami nagbibigay ng 
mga talaan bilang tugon sa mga tawag sa telepono sa DOL. Kung kailangan mo ng impormasyon para sa ilang 
mga sasakyan o mga bangka, gumamit ng isang kahilingan na kasulatan at ilista ang lahat ng mga sasakyan 
at mga bangka sa isang hiwalay na papel.

Hindi natin maipoproseso ang hindi kumpleto at hindi naka-assign na mga kasulatan.

HUWAG isumite ang kasulatan na ito kung…
• Kailangan ng titulo o lisensya ng tulong

• Para makakuha o magpalit ng isang titulo, pagpaparehistro, mga tab, o mga plaka, bisitahin ang
dol.wa.gov, isang tanggapan ng sasakyan sa paglilisensya, o makipag-ugnayan sa aming Customer
Service Center sa 360.902.3770

• Para sa mga bagay sa lisensya sa pagmamaneho, bisitahin ang dol.wa.gov o kontakin ang aming
Customer Service Center sa 360.902.3900

• Humingi ng mga talaan ng sasakyan o bangka sa pag-maintenance o patunay ng insurance (DOLL ay hindi
panatilihin ang mga talaang ito)

• Humingi ng impormasyon tungkol sa inabandunang o di-awtorisadong mga sasakyan o bangka: Hindi
ka maaaring magbenta o ipalagay ang pagmamay-ari ng mga sasakyan o bangka, na natagpuan o iniwan
sa iyong ari-arian o sa ibang lugar, at hindi maaaring magbigay ng impormasyon ang DOL sa iyo.
• Para sa mga sasakyan: Tumawag ng rehistradong kumpanya ng trak para sa pag-alis.
• Para sa mga bangka: Kontakin ang inyong lokal na ahensiya ng pagpapatupad ng batas para sa patnubay.

• Humingi ng mga talaan para sa mga sasakyan o mga bangka na wala sa inyong pag-aari, hindi mo
pagmamay-ari o hindi kailanman pag-aari.

Ang pagbubunyag ay maaaring pahintulutan sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon tulad sa pagkakalarawan 
sa mga batas na ito:
• Ang Federal Driver Privacy Protection Act ng 1994 – 18USC2721-2725
• Mga batas ng Washington RCW 42.56, 46.12.635, 46.12.640, WAC 308-10-075 at WAC 308-93-087
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Para sa balidasyon lamang

Kahilingan sa Talaan ng Sasakyan/Bangka
Gamitin ang kasulatan na ito upang humiling ng mga kopya ng mga 
talaan para sa mga sasakyan, mga motorsiklo, mga snowmobile,  
mga di-motor home, mga mobile home, mga trailer, at bangka na  
pag-aari mo o pagmamay-ari mo.
• Para makakuha o magpalit ng mga titulo, mga tab, pagpaparehistro,

mga sertipiko o mga plaka, bisitahin ang dol.wa.gov
• Para sa tulong sa mga titulo at paglilisensya, kontakin ang inyong lokal na county ng auditor o ang isang lokal

na tanggapan ng paglilisensya ng sasakyan.
• Kung kailangan mo pa ng karagdagang tulong, kontakin ang Customer Service sa 360-902-3770.

Mga kahilingan ng publiko at pamahalaan – 
LIBRE
Kumpletuhin at ipadala sa koreo ang kasulatan na 
ito, o laktawan ang kasulatan at gamitin ang aming 
online portal. Ang mga kahilingan ay pinoproseso 
sa pagkakasunud-sunod na natanggap.

Mga kahilingan ng mga negosyo –$2.00 bawat talaan
Kumpletuhin at lagdaan ang pahinang ito, isama ang anumang 
kinakailangang dokumento, at isumite sa pamamagitan ng 
paggamit ng isa sa mga pamamaraang nakalista sa ibaba.

Kapag naproseso na ang iyong kahilingan, tatanggap ka ng invoice na may mga tagubilin kung paano ipadala sa 
koreo ang iyong pagbabayad.

Mga Public Record Ng Portal (pinakamabilis)
Mag-log on sa:
wadolpublicrecords.nextrequest.com

Koreo
Unit/ng Pagbubunyag ng Mga Rekord ng Sasakyan
Kagawaran ng Lisensya
PO Box 2957
Olympia, WA 98507 

Ang iyong impormasyon
I-PRINT O I-TYPE ang iyong pangalan (Apelyedo, Pangalan, Middle) Pangalan ng negosyo/Ahensiya/Jurisdiction, kung angkop Kung angkop ang CPS # 

Mailing address (Kinakailangan) Lungsod Estado ZIP code

10- digi # ng telepono Ibalik sa akin ang mga tala sa pamamagitan ng 
 Portal  US mail

Ang email account ay kinakailangan ng portal

Impormasyong ng Sasakyan/Bangka
Taon Ginawa Modelo Plaka ng Lisensiya /Rehistrasyon#  Sasakyan/Pagkilala sa katawan ng barko # (VIN/HIN)

Sagutan ang mga sumusunod
1. Ang sasakyan bangka o bangka sa iyong pag-aari? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oo  hindi

Kung "Oo," paano mo ito nakuha?
2. Pangalan ng may-ari/address kung alam
3. Anong impormasyon ang kailangan mo? (Para sa mga mobile home, isama ang laki, VIN, lokasyon o may-ari/

address kung alam)
Ulat ng nagbebenta ng benta  Kasalukuyang May-ari ng  Kasaysayan ng Pamagat

O ilarawan kung ano ang iyong kailangan:

4. Paano mo gagamitin ang mga talaan?

Paglagda sa atestasyon (kailangan)
Sa pamamagitan ng paglalagda o pag-typing ng iyong pangalan, pinagtitibay mo na ang impormasyon ay totoo at tama.

Lugar at petsa (county) Pinirmahan na pirma ng Indibidwal o Kinakatawan

ang pagbubunyag ng talaan ng sasakyan ay pinamamahalaan ng Federal Driver Privacy Protection Act (DPPA) 18 USC § 2721 et. seq. 
Ang pagbubunyag ng sasakyan at banka ay pinamamahalaan rin ng mga batas ng estado ng Washington RCW 46.12.635, 46.55, at WAC 
308-10-075. Ang mga kahilingan ay maaaring ipagkait sa kabuuan o bahagi, at ang personal o identidad na impormasyon ay maaaring 
muling pagkakakilanlan.
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*** KAILANGAN NG IMPORMASYON SA NEGOSYONG /ORGANISASYON ***

Depende sa iyong uri ng negosyo/organisasyon, isumite ang sumusunod na dokumentasyon 
sa iyong kahilingan: 

• Negosyo ng Estado ng Washington–Ilakip ang isang lehitimong kopya ng iyong kasalukuyang lisensya
sa negosyo

• Negosyo sa labas ng Estado ng Washington – Ilakip ang isang lehitimong kopya ng isa sa mga sumusunod:
– Ang iyong kasulukuyang lisenya ng negosyo, o;
–  Isang liham na pinirmahan ng may-ari o awtorisadong kinatawan na ikaw ay na nagsasaad ng kanilang

ahente. Dapat isama sa liham ang iyong Federal Employer Identification Number (EIN) o Federal Tax
Identification Number (TIN)

• Hindi nakikinabang na organisasyon o korporasyon –Ilakip ang isang lehitimong kopya ng isa sa mga
sumusunod:
–Ang iyong mga Artikulo ng Paglalakip, na isinampa sa sekretarya ng Estado, o;
–Ang iyong Tax Exempt Status, (501)(c)(3), mula sa Internal Revenue Service

• Exporter/ahente ng pagpapadala  – Ilakip ang mga nababasang kopya ng:
– Ang iyong kasalukuyang lisensya sa negosyo
– Isang bill ng pagbebenta
–Nilagdaang dokumentasyon na pinahihintulutan kang kumilos para sa kapakanan ng mamimili

• Abogado –Ilakip ang isang lehitimong kopya ng iyong kasalukuyang bar card, o patunay ng kasalukuyang/
aktibong bar status sa iyong estado.

• Pribadong imbestigador –Ilakip ang isang lehitimong kopya ng iyong kasalukuyang lisensya ng pribadong
imbestigador.

Hindi mo maaaring gamitin ang personal na impormasyong na naglalaman sa isang talaan ng pagpaparehistro 
ng sasakyan o bangka para sa hindi hinihiling na pakikipag-ugnayn sa negosyo. Ang hindi hinihinging na 
pakikipag-ugnayan sa negosyo ay nangangahulugan ng isang contact na nilayong upang magresulta, o 
magsulong, ang pagbebenta ng anumang produkto o serbisyo sa isang taong pinangalanan sa ibinunyag 
na impormasyon. RCW 46.12.635(1)(c).
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